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ที่มาภาพ : 

กาแล็กซี หรือ ดาราจักร คือ อาณาจักรของดวงดาวท่ีอยู
รวมกันดวยแรงโน มถวง นอกจากดาวฤกษจํานวนหลาย
แสนลานดวงแลว กาแล็กซียังประกอบดวยเทหฟ าอ่ืน
เชน เนบิวลา และ สสารระหวางดาว      ท่ีรวมกันอยาง
เป็นระบบดวยแรงโน มถวง กาแล็กซีอาจมีขนาดเล็กหรือ
ใหญแตกตางกันไป โดยกาแล็กซีขนาดใหญ อาจมี
ดาวฤกษเป็นสมาชิกถึงลานลานดวง หรือกาแล็กซีขนาด
เล็กก็อาจมีดาวฤกษเป็นสมาชิกเพียงสิบลานดวง

กาแลก็ซีกาแลก็ซีกาแลก็ซี
(GALAXY)(GALAXY)(GALAXY)

 www.pixabay.com, RonaldPlett.
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ที่มาภาพ : https://sites.google.com/site/skyyyuniverse/klum-daw

กลุมดาว คือ กลุมของดาวฤกษท่ีถูกกําหนดข้ึน ผานการ
เช่ือมตอกันเป็นรูปรางตางๆ ตามจินตนาการในอวกาศ
สามมิติ ซ่ึงในอดีตมนุษยเราเช่ือวาดวงดาวแตละดวงถูก
ตรึงไวบนผิวของทรงกลมขนาดใหญท่ีเรียกวา “ทรง
กลมทองฟ า” (Celestial sphere) โดยอยูหางจากโลก
ซ่ึงเป็นจุดศูนยกลางในระยะทางท่ีเทากัน จึงไดรวบรวม
ดวงดาวท่ีอยูใกลเคียงกันเป็นกลุมตามจินตนาการ ไมวา
จะเป็นคน สัตว ส่ิงของ หรือเทพเจาในตํานาน เรียกรวม
กันเป็นกลุมดาว ปัจจุบัน มีกลุมดาวท่ีมนุษยศึกษามี
ทั้งหมด 88 กลุมบนทองฟ า

กลุม่ดาวกลุม่ดาวกลุม่ดาว
(CONSTELLATIONS)(CONSTELLATIONS)(CONSTELLATIONS)
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ที่มาภาพ : 

กาแล็กซีทางชางเผือกสําหรับคนไทย หรือกาแล็กซีทางน้ํานม ( The
Milky way galaxy ) สําหรับชาวตะวันตก การเรียกช่ือท่ีแตกตางกัน
นั้นเกิดจากความเช่ือและมุมมองของแตละชนชาติ โดยคนไทยเช่ือวา
ชางคือสัตวคูบารมีของกษัตริย  ดังนั้นจึงเช่ือวาส่ิงท่ีสังเกตเห็นเป็นฝ า
ขาวพาดผานบนทองฟ านั้น คือ ทางของชางเผือกท่ีอยูคูกับเทพบน
สวรรค สังเกตเห็นเหมือนกันในคืนท่ีทองฟ าปลอดโปรง จะมีแผนฝ าสี
ขาวจาง ๆ คลายเมฆ เรียงตัวเป็นแนวยาวพาดผานทองฟ า กาแล็กซี
ทางชางเผือกมีขนาด 1 แสนปีแสง มีดาวฤกษประมาณ 1 - 4 แสน
ลานดวง มีมวลประมาณ 5.8 แสนลานเทาของมวลดวงอาทิตย โดย
ตําแหนงของดวงอาทิตยซ่ึงเป็นศูนยกลางของระบบสุริยะนั้น ไมได
อยูท่ีสวนใจกลางของกาแล็กซี แตอยูหางจากสวนใจกลาง ประมาณ
30,000 ปีแสง โครงสรางของกาแล็กซีทางชางเผือกประกอบดวย 3
สวนหลัก ๆ คือ นิวเคลียส จาน และฮาโล

กาแลก็ซทีางชา้งเผอืกกาแลก็ซทีางชา้งเผอืกกาแลก็ซทีางชา้งเผอืก
(MILKY WAY GALAXY)(MILKY WAY GALAXY)(MILKY WAY GALAXY)

https://www.sanook.com/campus/1397021/
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ที่มาภาพ : 

  กาแล็กซีแอนโดรมีดา (M31 Andromeda Galaxy)
เป็นกาแล็กซีเพ่ือนบานซ่ึงมีขนาดใหญกวากาแล็กซีทาง
ชางเผือกเล็กน อย ซ่ึงอยูหางออกไป 2.9 ลานปีแสง
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาในตําแหนงของกลุมดาว
แอนโดรมีดา โดยมีโชติมาตรปรากฎ 3.4  M31 เป็น
กาแล็กซีกังหันขนาดใหญซ่ึงมีกาแล็กซีบริวารคือ M32
และ M110 ดังท่ีแสดงในภาพท่ี 3 นักดาราศาสตรพบกวา
กาแล็กซีแอนโดรมีดาและกาแล็กซีทางชางเผือกกําลัง
เคล่ือนท่ีเขาหากัน และจะปะทะกันในอีกประมาณ 3 - 5
พันลานปีขางหน า 

   กาแล็กซแีอนโดรมดีากาแล็กซแีอนโดรมดีากาแล็กซแีอนโดรมดีา
( M31 ANDROMEDA GALAXY)( M31 ANDROMEDA GALAXY)( M31 ANDROMEDA GALAXY)   

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
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ที่มาภาพ : 

 กลองโทรทรรศน (Telescope) หรือ กลองสองทางไกล
เป็นทัศนอุปกรณท่ีนักดาราศาสตรใชในการศึกษาวัตถุ
ทองฟ า โดยมีสมบัติสําคัญ 2 ประการ คือ ความสามารถ
ในการรวมแสงท่ีมากกวาดวงตาของมนุษย ทําใหสามารถ
สังเกตหรือศึกษาวัตถุทองฟ าท่ีอยูไกลและมีความสวาง
น อยได เรียกสมบัติน้ี วา “กําลังรวมแสง (Light-
Gathering Power)” สมบัติสําคัญอีกประการหน่ึง คือ
ความสามารถในการขยายขนาดภาพของวัตถุ เสมือน
การดึงภาพท่ีอยูไกลเขามาใกล ๆ ทําใหเห็นรายละเอียด
ของภาพไดชัดเจนมากข้ึน เรียกสมบัติน้ี วา “กําลังขยาย
(Magnification)” 

กลอ้งโทรทรรศน์กลอ้งโทรทรรศน์กลอ้งโทรทรรศน์
( TELESCOPE )( TELESCOPE )( TELESCOPE )

https://www.scimath.org/lesson-earthscience/item/11672-2020-06- 
30-07-25-49



6

ที่มาภาพ : 

ขยะอวกาศ  (Space  Deb r i s )  หมาย ถึ ง  ส่ิ ง ท่ี
ม นุษย ส ร า ง ข้ึ นและ ถูก ทิ้ ง ไ ว ใ นวง โคจรรอบโลก
โดยไม ใ ช ง านแล ว  ได แก  ด า ว เ ทียม เก า ท่ี หมด
อา ยุ  ท อนจรวด นําส ง ด าว เ ทียมและยานอวกาศ
ฝาครอบดาว เ ทียมส วน หั วจรวด  น็ อต  ข อต อ
และ ชิ้ นส วนต า ง ๆ  ของจรวด   ก าก เ ช้ื อ เพ ลิ ง ท่ี
หลง เห ลื อตกค า ง  ของ เ สี ย ซ่ึ ง ทิ้ ง ออกจ ากยาน
อวกาศ  รวม ทั้ ง เ ศษ ชิ้ นส วน ท่ี เ กิ ดจ ากการพุ ง ชน
กัน เองของขยะอวกาศ  และการระ เ บิ ดของซาก
จรวดและดาว เ ทียม  

ขยะอวกาศขยะอวกาศขยะอวกาศ   
( SPACE DEBRIS )( SPACE DEBRIS )( SPACE DEBRIS )

https://www.google.com/urli&url=https&ved=0CBEQjhxqFwoTCLD0 
gczH6_sCFQAAAAAdAAAAABAK
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ที่มาภาพ : 

การสงดาวเทียมและยานอวกาศจากพ้ืนโลกข้ึนสูอวกาศตอง
ใชความเร็วในการสงยานอวกาศเพ่ือตอสูกับแรงโน มถวงของ
โลกใหข้ึนไปโคจรท่ีความสูงตาง ๆ โดยตองอาศัยจรวดท่ีมี
แรงขับดันและความเร็วสูง ความเร็วของจรวดตองมากกวา
7.91 กิโลเมตรตอวินาที จึงจะสามารถข้ึนไปโคจรรอบโลกใน
ระดับต่ําสุด แตถาใชความเร็วมากกวาน้ีจะสามารถสูอวกาศ
และโคจรอยูในระดับท่ีสูงข้ึน เชน ถาความเร็วจรวดเป็น
8.66 กิโลเมตรตอวินาที จะสามารถข้ึนไปโคจรท่ีระดับความ
สูง 1,609 กิโลเมตร และถาใหความเร็วมากกวา 11.2
กิโลเมตรตอวินาที ยานอวกาศจะหลุดออกจากวงโคจรของ
โลก เราเรียกความเร็วน้ีวา ความเร็วหลุดพน (Escape
Velocity)

ความเรว็หลดุพน้ความเรว็หลดุพน้ความเรว็หลดุพน้
( ESCAPE VELOCITY )( ESCAPE VELOCITY )( ESCAPE VELOCITY )

https://pixabay.com, Wikilmages
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ที่มาภาพ : 

คอโรนา (Corona) เป็นบรรยากาศชัน้บนสุด สามารถมอง
เห็นไดเป็นวงแสงสีขาว เม่ือเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
เทานั้น คอโรนามีรูปทรงตามสนามแมเหล็กของดวง
อาทิตย คอโรนามีความเบาบางมากแตมีอุณหภูมิสูงถึง 2
ลานเคลวิน อะตอมจึงเคล่ือนท่ีดวยความเร็วสูงมาก
อยางไรก็ตามบริเวณคอโรนาไมมีความรอนสูงเน่ืองจากมี
แกสอยูเบาบางมาก ในบางครัง้ดวงอาทิตยมี "การปลอย
กอนมวลจากคอโรนา" (Colona Mass Ejection เขียนยอ
วา CME) สูอวกาศ ซ่ึงถาอนุภาคประจุของ CME มีความ
หนาแนนและเดินทางมาสูโลกก็จัดเป็นพายุสุริยะเชนกัน 

คอโรนาคอโรนาคอโรนา   
( CORONA )( CORONA )( CORONA )   

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
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ที่มาภาพ : 

กลุ มดาว ซ่ึ งบอก ตําแหน งดวงอา ทิตย ในแต ละ
เ ดือนว า  “ จักรา ศี ”  (Zod iac )   ผู คน ในส มัยก อน
ใช กลุ มดาว จักรา ศี เ ป็นป ฏิ ทินในการ กําหนดเ ดือน
โดยการ เป รียบ เ ทียบ ตําแหน งของดวงอา ทิตย กับ
ตําแหน งของกลุ มดาว จักรา ศีบนท องฟ า   โดย ถือ
เอา เส น สุ ริย วิ ถี เ ป็น เส นรอบวง  360°  หารด วย
จํานวนกลุ มดาวประ จํา ร า ศี ทั้ง  12  กลุ ม  ซ่ึ งห า ง กัน
กลุ มละ  30°  (30 °  x  12  =  360° )

จกัราศีจกัราศีจกัราศี
   ( ZODIAC )( ZODIAC )( ZODIAC )   

https://www.google.com/ures&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCIDm8 
vfJ6_sCFQAAAAAdAAAAABAW
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ที่มาภาพ : 

เกิดข้ึนเม่ือดวงจันทรถูกเงาของโลกบดบังทั้งหมด 
เป็นปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากดวงจันทรอยูในตําแหนง
เงามืดของโลก และไมมีแสงจากดวงอาทิตยสองตรง
มายังดวงจันทร ทําใหดวงจันทรมืดสนิท แตถึงอยางไร
ก็ตามการหักเห หรือการเลี้ยวเบนของแสงท่ีเกิดข้ึน
ขณะท่ีมีปรากฏการณจันทรุปราคา ทําใหมองเห็นดวง
จันทรมืดท่ีมีสีแดง ทั้งน้ียังข้ึนอยูกับเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการมองเห็นสีของดวงจันทรอีก เชน เมฆท่ี
ปกคลุม ฝ ุนท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และยังข้ึน
อยูกับสีของดวงจันทรท่ีจะทําใหสีท่ีมองเห็น ใกลเคียงสี
ดํา ไปจนถึงสีสนิม สีแดงอิฐ สีทองแดงสวาง หรือสีสม

จนัทรปุราคาเตม็ดวงจนัทรปุราคาเตม็ดวงจนัทรปุราคาเตม็ดวง
( TOTAL LUNA ECLIPSE )( TOTAL LUNA ECLIPSE )( TOTAL LUNA ECLIPSE )

https://www.google.com/url=i&16706cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoT 
CODAwbK86_sCFQAAAAAdAAAAABAD



ที่มาภาพ : 

จรวดเป็นอุปกรณสําคัญท่ีสามารถใชประโยชนหลายดาน
เชน ใชเป็นเคร่ืองขับเคล่ือนยานอวกาศออกนอกโลก
หรือการสงดาวเทียมเขาสูวงโคจร โครงงานน้ีจึงทําการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางจรวดท่ีมีทอนบรรจุ
เช้ือเพลิงทอนเดียว (Single-stage Rocket) และจรวด
ท่ีมีทอนบรรจุเช้ือเพลิงหลายทอน (Multi-stage
Rocket) ซ่ึงสามารถสลัดทอนท่ีเช้ือเพลิงท่ีหมดทิ้งได
สามารถสรุปไดวา จรวดท่ีมีหลายทอนมีประสิทธิภาพ
เหนือกวาจรวดท่ีมีทอนเดียวมาก ประหยัดเช้ือเพลิงกวา
เวลาท่ีใชในการเรงความเร็วใหถึงความเร็วหลุดพนก็
น อยกวา 

จรวดจรวดจรวด
( ROCKET( ROCKET( ROCKET      )))

https://sites.google.com/site/specetechnology/rocket
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ที่มาภาพ : 

ดาว เ ทียม (Sa te l l i t e )  คื อ  อุปกรณ ท่ีม นุษย สร า ง
ข้ึนแล วปล อยไว ในวงโคจรรอบโลก เ พ่ื อ ใช
ประ โยชน ในด านต า งๆ  เช น  ถ ายภาพ ตรวจ
อากาศ  โทรคมนาคม และป ฏิ บั ติการทาง
วิทยาศาสตร  เ ป็นตน  ดาว เ ทียม ถูกส ง ข้ึนสู อ วกาศ
โดย ติด ตั้งบนจรวดห รือยานขนส งอวกาศ  
ดาว เ ทียมดวงแรกของโลกเ ป็นของสหภาพ
โซเ วียต ช่ือ  ส ปุต นิก  1  (Spu tn i k  1 )  ถูกส ง ข้ึนสู
อ วกาศ เ ม่ื อ วัน ท่ี  4  ตุล าคม 2500  

ดาวเทยีมดาวเทยีมดาวเทยีม
( SATELLITE )( SATELLITE )( SATELLITE )

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/meteor- 
shower
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ที่มาภาพ : 

ดาวเคราะหหิน เรียกอีกอยางวาดาวเคราะหคลายโลก
หรือดาวเคราะหชั้นใน ไดแก ดาวพุธ ดาวศุกร โลก และ
ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะหท่ีประกอบดวยซิลิกากับเหล็ก
เป็นองคประกอบหลัก มีความหนาแนนภายในดาวสุงมาก
มีดาวบริวารน อยดวงหรือไมมีเลย

ดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หิน
(TELLURIC PLANET)(TELLURIC PLANET)(TELLURIC PLANET)

https://astronomysite.wordpress.com/%E0%B8%94%E0%B8%B2% 
E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B
2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/
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ที่มาภาพ : 

ดาวเคราะหกาซ  เรียกอีกอยางวาดาวเคราะหคลายดาว
พฤหัสบดี หรือ ดาวเคราหชั้นใน หรือดาวเคราะหยักษ
ไดแก ดาวพฤหัส ดาวเสาร ดาวยูเรนัส เเละดาวเนปจูน
องคประกอบสวนใหญเป็นธาตุท่ีระเหยไดงาย เชน
ไฮโดรเจนเเละฮีเลียม ชั้นบรรยากาศหนาทึบ มีขนาด
ใหญกวาดาวเคราะหหินมาก

ดาวเคราะห์กา๊ซดาวเคราะห์กา๊ซดาวเคราะห์กา๊ซ
(EXTERIOR PLANET)(EXTERIOR PLANET)(EXTERIOR PLANET)

https://astronomysite.wordpress.com/%E0%B8%94%E0%B8%B2% 
E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B
2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C/
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ที่มาภาพ : 

ดาวหาง เป็นวัตถุชนิดหน่ึงในระบบสุริยะท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย
มีสวนท่ีระเหิดเป็นแกสเม่ือโคจรเขาใกลดวงอาทิตย ทําใหเกิดชัน้
ฝ ุนและแกสท่ีฝ ามัวลอมรอบ จึงเกิดเป็นสวนท่ีทอดเหยียดออกไป
ภายนอกจนมองดูดวยตามีลักษณะคลายหาง ลักษณะเชนน้ีเกิด
จากปรากฏการณการแผรังสีของดวงอาทิตยไปบนนิวเคลียสของ
ดาวหางนัน่เอง และสวนของนิวเคลียสหรือท่ีเรียกวาใจกลาง
ดาวหางนัน้จะประกอบไปดวย "กอนหิมะสกปรก" และเต็มไป
ดวยน้ําแข็ง กาซคารบอนไดออกไซด มีเทน แอมโมเนีย และมี
ฝ ุนกับหินแข็งปะปนรวมกันอยูมากมาย ซ่ึงทัง้หมดน้ีประกอบ
รวมกันจะมีขนาดเสนผานศูนยกลางตัง้แตไมก่ีกิโลเมตรไปจนถึง
หลายสิบกิโลเมตร 

   ดาวหางดาวหางดาวหาง   
( COMETS )( COMETS )( COMETS )

https://www.scimath.org/article-earthscience/item/11650-2020-06- 
30-03-46-53
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ที่มาภาพ : 

ดาวนิวตรอน (Neutron Stars) คือ แกนกลางขนาดเล็กของ
ดวงดาวท่ีหลงเหลืออยู หลังการระเบิดอยางรุนแรงของมหานว
ดาราหรือ “ซูเปอรโนวา” (Supernova) เม่ือดาวฤกษมวลมาก
วิวัฒนาการมาถึงจุดจบของวงจรชีวิต ซ่ึงนับเป็นหน่ึงใน
เหตุการณการระเบิดครัง้รุนแรงท่ีสุดท่ีสงฝ ุนละออง เศษซากของ
ดวงดาว และกลุมกาซมากมายกระจายออกไปในหวงอวกาศ
กอนหลงเหลือไวเพียงแกนกลางความหนาแนนสูงท่ีปราศจากปฏิ
กิริยานิวเคลียรฟิวชัน

   ดาวนวิตรอนดาวนวิตรอนดาวนวิตรอน
( NEUTRON STAR )( NEUTRON STAR )( NEUTRON STAR )

https://www.meteorologiaenred.com/th/%E0%B8%94%E0%B8%B2 
%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8 
%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99.html
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ที่มาภาพ : 

เป็นศูนยกลางของระบบสุริยะจักรวาล อยูหางจากโลก
เป็นระยะทางประมาณ 93 ลานไมล และมีขนาดใหญ
กวาโลกมากกวา 1 ลานเทา มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ยาวกวาโลก 100 เทา ดวงอาทิตยเป็นดาวฤกษท่ีมีแสง
สวางในตัวเอง ซ่ึงเป็นแหลงพลังงานท่ีสําคัญของโลก
อุณหภูมิของดวงอาทิตยอยูระหวาง 5,500 - 6,100
องศาเซลเซียส พลังงานของดวงอาทิตยทั้งหมดเกิดจาก
กาซไฮโดรเจน โดยพลังงานดังกลาวเกิดจากปฏิกริยา
นิวเคลียรภายใตสภาพความกดดันสูงของดวงอาทิตย
ทําใหอะตอมของไฮโดรเจนซ่ึงมีอยูมากบนดวงอาทิตย
ทําปฏิกริยาเปล่ียนเป็นฮีเลียม 

ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์
( SUN )( SUN )( SUN )

https://sites.google.com/site/specetechnology/rocket
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ที่มาภาพ : 

ดาวยักษเเดงเป็นดาวฤกษ มวลน อยหรือมวลปานกลาง
ขนาดยักษท่ีสองสวางมาก (มวลโดยประมาณ 0.5-10
เทาของ มวลดวงอาทิตย ) ซ่ึงอยูในชวงเวลาทายๆ
ของ วิวัฒนาการของดาวฤกษ  บรรยากาศรอบนอกของ
ดาวจะลอยตัวและบางมาก ทําใหรัศมีของดาวขยายใหญ
ข้ึนมาก และ อุณหภูมิ พ้ืนผิวก็ต่ํา อาจอยูท่ีประมาณ
5000  เคลวิน หรือน อยกวานั้น ภาพปรากฏของดาว
ยักษแดงจะมีสีตั้งแตเหลืองสมออกไปจนถึงแดง
ครอบคลุม ระดับสเปกตรัม ในชั้น K และ M อาจบางที
รวมถึงชั้น S และ ดาวคารบอน จํานวนมากดวย

ดาวยกัษ์เเดงดาวยกัษ์เเดงดาวยกัษ์เเดง
(((         RED GIANT )RED GIANT )RED GIANT )

http://nso.narit.or.th/index.php/2017-11-25-10-50-19/2017-12-07-04- 
56-44/2017-12-09-16-25-42/2017-12-10-07-38-40/2017-12-20-04- 
35-58
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99


2

ที่มาภาพ : 

เ ป็นดาวเคราะห ท่ีอยู ใกล กับดวงอาทิตยมาก ท่ี สุด

สัง เกตเ ห็นดวยตาเปล าไดตอนใกล ค่ําและ ชวงรุ ง

เช า  ดาวพุธไม มีดวง จันทร เ ป็นดาวบริวาร ดาวพุธ

หมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวัน

ออกกินเวลา ประมาณ 58 -  59 วัน และโคจรรอบ

ดวงอาทิตย  1  รอบ ใช เวลา 88 วัน

ดาวพธุดาวพธุดาวพธุ
( MERCURY )( MERCURY )( MERCURY )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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ที่มาภาพ : 

ดาวศุกร (Venus) สังเกตเห็นไดดวยตาเปลา โดยสามารถ
มองเห็นไดทางขอบฟ าดานทิศตะวันตกในเวลาใกลค่ํา เรา
เรียกวา"ดาวประจําเมือง" (Evening Star) สวนชวงเชา
มืดปรากฏใหเห็นทางขอบฟ าดานทิศตะวันออกเรียกวา
"ดาวรุง" (Morning Star) เรามักสังเกตเห็นดาวศุกรมีแสง
สองสวางมากเน่ืองจาก ดาวศุกรมีชัน้บรรยากาศท่ี
ประกอบไปดวยกาซคารบอนไดออกไซด มีผลทําให
อุณหภูมิพ้ืนผิวสูงข้ึน ดาวศุกรหมุนรอบตัวเองจากทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ไมมีดวงจันทรเป็นดาว
บริวาร

ดาวศุกร์ดาวศุกร์ดาวศุกร์
( VENUS )( VENUS )( VENUS )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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ที่มาภาพ : 

ดาวอังคาร (Mars) อยูหางจากโลกของเราเพียง 35 ลาน
ไมล และ 234 ลานไมล เน่ืองจากมีวงโคจรรอบดวง
อาทิตยเป็นวงรี พ้ืนผิวดาวอังคารมีปรากฏการณเมฆและ
พายุฝ ุนเสมอ เป็นท่ีนาสนใจในการศึกษาของนัก
วิทยาศาสตรเป็นอยางมาก เน่ืองจากมีลักษณะและองค
ประกอบท่ีใกลเคียงกับโลก เชน มีระยะเวลาในการหมุน
รอบตัวเอง 1 วัน เทากับ 24.6 ชัว่โมง และระยะเวลาใน
1 ปี เม่ือเทียบกับโลกเทากับ 1.9 มีการเอียงของแกน 25
องศา ดาวอังคารมีดวงจันทรเป็นบริวาร 2 ดวง

   ดาวองัคารดาวองัคารดาวองัคาร   
( MARS )( MARS )( MARS )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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ที่มาภาพ : 

ดาวพฤหัสบดี (Jupi ter) เ ป็นดาวเคราะห ท่ี ใหญ ท่ี สุด
ในระบบสุริยะจักรวาล หมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช
เวลา 9.8 ชั่วโมง ซ่ึงเ ร็ว ท่ี สุดในบรรดาดาวเคราะห
ทั้งหลาย และโคจรรอบดวงอาทิตย  1 รอบ ใช
เวลา12 ปี นักดาราศาสตรอธิบายวา ดาวพฤหัส
เป็นกลุมกอนกาซหรือของเหลวขนาดใหญ ท่ีไม มี
สวนท่ีเป็นของแข็งเหมือนโลก และเป็นดาวเคราะห
ท่ี มีดวงจันทร เ ป็นดาวบริวารมากถึง 16 ดวง

ดาวพฤหสับดีดาวพฤหสับดีดาวพฤหสับดี   
( JUPITER )( JUPITER )( JUPITER )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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ที่มาภาพ : 

ดาวเสาร  (Saturn) เป็นดาวเคราะห ท่ีเราสามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา เป็นดาวท่ีประกอบไปดวย
กาซและของ เหลวสีคอนขางเหลือง หมุนรอบตัวเอง
1 รอบใชเวลา 10.2 ชั่วโมง และโคจรรอบดวง
อาทิตย 1 รอบใชเวลา 29 ปี ลักษณะเดนของดาว
เสาร  คือ มีวงแหวนลอมรอบ ซ่ึงวงแหวนดังกลาว
เป็นอนุภาคเล็กๆ หลายชนิดท่ีหมุนรอบดาวเสาร มี
วงแหวนจํานวน 3 ชั้น ดาวเสาร มีดวงจันทรเป็นดาว
บริวาร 1 ดวง และมีดวงจันทรดวงหน่ึงช่ือ Titan ซ่ึง
ถือวาเป็นดวงจันทร ท่ีใหญ ท่ี สุดในระบบสุริยะจักรวาล

ดาวเสาร์ดาวเสาร์ดาวเสาร์
( SATURN )( SATURN )( SATURN )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293

23



ที่มาภาพ : 

ดาวยูเรนัส (Uranus) หมุนรอบตัวเอง 1 รอบ ใช
เวลา 16.8 ชั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย 1 รอบ
ใชเวลา 84 ปี ดาวยูเรนัสประกอบดวยกาซและ
ของเหลว เชนเดียวกับ ดาวพฤหัส และดาวเสาร  4.8
ดาวเนปจูน (Neptune) เป็นดาวเคราะห ท่ีมีระยะ
เวลาในการหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เทากับ 17.8
ชั่วโมง และระยะ เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย
1 รอบ เทากับ 165 ปี มีดวงจันทรเป็นดาวบริวาร 2
ดวง

ดาวยเูรนสัดาวยเูรนสัดาวยเูรนสั
( URANUS )( URANUS )( URANUS )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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ที่มาภาพ : 

 เฟสของดวงจันทร ดิถีของดวงจันทร หรือการเกิดขาง
ข้ึนขางแรม เกิดจากการท่ีดวงจันทรซ่ึงโคจรรอบโลกทํา
มุมระหวางดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก แตกตางกัน
ออกไป ทําใหเราท่ียืนอยูบนโลก มองเห็นดวงจันทรท่ีมี
สวนสวางไมเทากันในแตละคืน เปรียบไดกับการสังเกต
ลูกบอลท่ีหันเขาหาแสงไฟในยามค่ําคืน จากดานหลัง
ดานขาง และดานหน า เราก็จะพบเห็นสวนท่ีสวางดวย
แสงไฟเป็นสัดสวนท่ีเปล่ียนแปลงไป เฟสของดวงจันทร
ในชวงเวลาตาง ๆ

ดิถขีองดวงจนัทร์ดิถขีองดวงจนัทร์ดิถขีองดวงจนัทร์
( LUNAR PHASE( LUNAR PHASE( LUNAR PHASE      )))

https://www.scimath.org/lesson-earthscience/item/11672-2020-06- 
30-07-25-49
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ที่มาภาพ : 

เเถบดาวเคราะหน อย เป็นบริเวณท่ีมีดาวเคราะหน อย ซ่ึง
เป็นวัตถุขนาดเล็กท่ีไมสามารถรวมตัวกันเป็นดาว
เคราะหได มีการโคจรรอบดวงอาทิตยอยูระหวางดาว
อังคารและดาวพฤหัสบดี โดยดาวเคราะหน อยสวนใหญมี
องคประกอบเป็นหิน นักวิทยาศาสตรเช่ือวาดาวเคราะห
น อยเป็นเศษซากท่ีเหลือจากการพอกพูนมวลระหวาง
การกลายเป็นดาวเคราะหหิน วงโคจรของดาวเคราะห
น อยมีความรีมากกวาวงโคจรของดาวเคราะห 

   แถบดาวเคราะหน์อ้ยแถบดาวเคราะหน์อ้ยแถบดาวเคราะหน์อ้ย
( ASTEROID BELT )( ASTEROID BELT )( ASTEROID BELT )

https://www.facebook.com/mitrearth/posts/899050050661830
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ที่มาภาพ : 

ไทรทัน เ ป็นดาวบริวารดาวเนปจูนท่ีคนพบกอนการ

ปลอยยานอวกาศวอยเอเจอร  2 ออกไปสํารวจเชน

เ ดียวกับเนรีด เ ป็นหน่ึงในดาวบริวาร ท่ี มีขนาดใหญ

ของระบบสุ ริยะ เ เละเ ป็นดาวบริวารเ พียงดวงเ ดียว

ท่ีโคจรกลับหลังเ เละมี อัลบีโดสูง  ไทรทันมีความ

โดดเดนเพราะคนพบน้ําพุร านกีย เซอร ท่ี ยังปะทุอยู   

ทะเลสาบมีเทน เ เละขั้ว น้ํา เ ข็ง

ไทรทันไทรทนัไทรทัน
( TRITON )( TRITON )( TRITON )

https://www.google.com/urlurce=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqF 
woTCMivjo_F6_sCFQAAAAAdAAAAABAD
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ที่มาภาพ : 

ทรงกลมฟ า  (Ce les t i a l  sphe re )  หมาย ถึง  ทรง
กลมสมมติขนาดใหญ  มี รั ศ มีอ นันต  โดย มี โลกอยู
ท่ี จุ ด ศูนย กลาง  ม นุษย ในอ ดีต จินตนาการว า  โลก
ถูกห อหุ มด วยทรงกลมฟ า  ซ่ึ งประ ดับด วย
ดาวฤกษ  (S ta r )  และ เข า ใจว า  ด าวฤกษ เหล า น้ี
อยู ห า งจ ากโลกด วยระยะทาง เท า กัน  เท า กับ รัศ มี
ของทรงกลมฟ า  ทรงกลมฟ าห มุนรอบโลก 1
รอบ ใช เ วลา  1  วัน  ทํา ให เ ร ามอง เ ห็นดาวฤกษ
เค ล่ื อน ท่ี ไปตามทรงกลมท องฟ าด วย อัตรา    
15  องศาต อ ชั่ว โมง  (360° /24  ชั่ว โมง  =  15° )

ทรงกลมฟ�าทรงกลมฟ�าทรงกลมฟ�า
   ( CELESTIAL SPHERE ) )( CELESTIAL SPHERE ) )( CELESTIAL SPHERE ) )

https://www.google.com/ur&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqFwoTCKieh- 
jI6_sCFQAAAAAdAAAAABAx
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ที่มาภาพ : 

 ทองฟ าจําลอง คือ หองแสดงมหรสพท่ีสรางข้ึนสําหรับนํา
เสนอภาพทองฟ ายามค่ําคืน เพ่ือความบันเทิง เพ่ือการ
ศึกษาทาง ดาราศาสตร  หรือเพ่ือการฝึกอบรมในการดูดาว
โครงสรางสวนใหญของทองฟ าจําลองโดยมากจะเป็นหอง
รูปโดมขนาดใหญ ซ่ึงติดตัง้ เคร่ืองฉายดาว เพ่ือแสดง
ดาวฤกษ   ดาวเคราะห  และวัตถุทองฟ าตางๆ ใหปรากฏ
บนหลังคาโดม สามารถแสดง "การเคล่ือนท่ีของดวงดาว
บนทองฟ าหรือในจักรวาล" อันซับซอนไดอยางสมจริง
ภาพของทองฟ าสามารถสรางข้ึนไดจากเทคโนโลยีตางๆ
กัน

ท้องฟ�าจาํลองท้องฟ�าจาํลองท้องฟ�าจาํลอง
(((      PLANETARIUM )PLANETARIUM )PLANETARIUM )   

https://th.theasianparent.com/%E0%B8%97%B8%B2%E0%B8%88 
%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C


ที่มาภาพ : https://www.scimath.org/article-earthscience/item/7938-2018-03-20- 
              04-05-25

เนบิวลา คือ บริเวณหน่ึงในอวกาศท่ีประกอบไปดวยธุลี ฝ ุน
ละออง กาซ เเละพลาสมาในอวกาศท่ีอยูรวมตัวกันจะมี
ลักษณะเป็นกอนหมอกเมฆขนาดใหญ ปะปนอยูในกลุม
ดวงดาวท่ีเปรงแสงสีสวยงาม ไดแก ฮีเลียมเเละไฮโดรเจน
ดาวฤกษในอวกาศเองก็เกิดข้ึนจากเนบิวลา เนบิวลาประกอบ
ไปดวยแกสไฮโดรเจนเป็นโครงสรางพ้ืนฐาน การรวมกลุมกัน
ดวยแรงโนมถวงอัดแนนเป็นกอนท่ีมีขนาดเล็กและหนาแนน
ข้ึน ฝ ุนและแกสรวมตัวอันแนนจนเกิดความดันและอุณหภูมิ
ท่ีสูงข้ึน จนเกิดปฏิกิริยาฟิวชัน่กลายเป็นดาวฤกษ ในขณะ
เดียวกัน หากดาวฤกษเกิดการระเบิดก็จะกลายเป็นฝ ุนและ
เศษซากตาง ๆ จับตัวกันกลายเป็นเนบิวลาอีกครัง้

เนบวิลาเนบวิลาเนบวิลา
(NEBULA)(NEBULA)(NEBULA)
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ที่มาภาพ : https://astonomybigbang.wordpress.com/2012/01/13/

บิก๊แบง  คือ ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการกําเนิดของเอกภพจาก
การระเบิดครัง้ย่ิงใหญ ซ่ึงปลดปลอยพลังงานเเละสสารอกสู
หวงอวกาศท่ีวางเปลาจนเกิดเป็นกาแลกซ่ีเเละดวงดาวตางๆ
ข้ึนมากมายในเวลาตอมา กอนมีการประกาศทฤษฎีณออกมา
นักดาราศาสตรช่ือ ฮับเบิล ไดแสดงใหเห็นวาเอกภพยังคง
ขยายตัวอยูอยางตอเน่ืองและกาเเลกซ่ีกับดวงดาวทัง้หลาย
อยูแยกจากกัน  หากยอนเวลากลับไปเม่ือหลายลานปีกอน
เราจะพบวาเอกภพนัน้กระจุกตัวกันเป็นกลุมกอนท่ีอัดแนน
และรอนมาก  จนเกิดการระเบิดครัง้ย่ิงใหญข้ึน

บิ�กแบงบิ�กแบงบิ�กแบง
(BIG BANG)(BIG BANG)(BIG BANG)
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ที่มาภาพ : 

 ฝนดาวตก (Me teo r  shower )  หมาย ถึง
ปรากฏการณท อ งฟ า ท่ี มีด าวตก จํานวนมากตกมา
จากแหล ง กํา เ นิด เ ดียว กัน  ฝนดาวตกส วนมาก เ กิด
ข้ึนจากฝ ุ นของดาวหาง  (ยก เว นฝนดาวตกเจ มิ นิด
ส  เ กิดจากฝ ุ นของดาว เคราะหน อย เฟธอน 3200 )
เ ม่ื อดาวหาง โคจรรอบดวงอา ทิตย  มันจะปล อย
อ นุภาคออกมา เ ป็นทางยาว ทิ้ ง ไว เ ป็นทางยาวใน
วงโคจร  เ รียกว า  " ธ าร อุกกาบาต"  (Me teo r
s t r eam)

ฝนดาวตกฝนดาวตกฝนดาวตก
   ( METEOR SHOWER )( METEOR SHOWER )( METEOR SHOWER )

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/meteor- 
shower
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ที่มาภาพ : 

พายุสุริยะ เกิดจากการปลดปลอยพลังงานอยางรุนแรง
จากดวงอาทิตย โดยท่ีกระแสของอนุภาคพลังงานสูงท่ีมี
ทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอน พัดมาจากดวงอาทิตยดวย
ปริมาณและความเร็วสูงกวาระดับปกติการท่ีผิวดวง
อาทิตยระเบิดข้ึนมา เรียกวา "การระเบิดลุกจา" หรือ
เปลวสุริยะ (solar flare)เพราะเม่ือรูวาเปลวซ่ึงทําให
อนุภาคประจุไฟฟ าพุงออกมาจํานวนมหาศาล ประจุไฟฟ า
ท่ีพุงออกมาน้ีปกติจะไมสงผลโดยตรงตอโลกและส่ิงมี
ชีวิตบนโลก มีเพียงนักบินอวกาศท่ีปฏิบัติหน าท่ีอยูใน
อวกาศเทานั้นท่ีอาจไดรับอันตราย รางกายของนักบิน
อวกาศรังสีตางๆมากเกินปกติ เเละระบบการส่ือสารมีผล
ทําใหการส่ือสารระยะไกลเป็นอัมพาต 

พายุสุรยิะพายสุุรยิะพายสุุรยิะ
(SOLAR STORM)(SOLAR STORM)(SOLAR STORM)

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7303-solar-storm
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พลังงานเเสงอาทิตย คือ พลังงานท่ีผลิตข้ึนจากปฏิกิริยา
นิวเคลียรฟิวชั้น ซ่ึงเเปลงมวลเป็นพลังงานดวยความเร็ว
4 ลานตัน/วินาที ประกอบปฏิกิริยานิวเคลียรของ
ไฮโดรเจนทําใหเกิดกาซฮีเลียม หากนับมวลของฮีเลียมท่ี
เกิดข้ึนจะพบวาน อยกวามวลรวมของธาตุไฮโดรเจนท่ีมา
รวมกัน เน่ืองจากมวลท่ีหายไปจากปฏิกิริยานิวเคลียร
ฟิวชั่นเปล่ียนไปเป็นพลังงานความรอนนั่งเอง

พลังงานเเสงอาทิตย์พลังงานเเสงอาทิตย์พลังงานเเสงอาทิตย์
(SOLAR ENERGY)(SOLAR ENERGY)(SOLAR ENERGY)
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ที่มาภาพ : 

โฟโตสเฟียร (Photosphere) คือ บรรยากาศชั้นลาง
สุดของดวงอาทิตย ซ่ึงเรามองเห็นเม่ือมองดูจากโลก 
 โฟโตแปลวา แสง  สเฟียรแปลวา ทรงกลม ดังนั้น
โฟโตสเฟียรจึงแปลวา ทรงกลมแสง  ใตชั้นโฟโต
สเฟียรลงไปแกสรอนอัดตัวกันแนน จนแสงไมสามารถ
ทะลุข้ึนมาได แสงอาทิตยท่ีเรามองเห็นมาจากชั้นโฟ
โตสเฟียร ซ่ึงมีความหนาเพียง 400 กิโลเมตร มี
อุณหภูมิประมาณ 5,800 เคลวิน โฟโตสเฟียรประกอบ
ดวย "แกรนูล" (Granule) ซ่ึงเป็นเซลลของแกสรอน
หมุนวนดวยการพาความรอน (Convection cell)

โฟโตสเฟ�ยร์โฟโตสเฟ�ยร์โฟโตสเฟ�ยร์
( PHOTOSPHERE )( PHOTOSPHERE )( PHOTOSPHERE )   

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
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ที่มาภาพ : 

เป็นพ้ืนท่ีหางไกลหรืออยูรอบนอกของระบบสุริยะ
ประกอบดวยฝ ุนผง เศษหิน กอนน้ําแข็งและแกสแข็งตัว
นักวิทยาศาสตรเช่ือวาเป็นบริเวณท่ีทําใหเกิดดาวหาง ใน
กรณีท่ีวัตถุเหลานั้นโคจรมาเขาใกลดวงอาทิตยหรือถูก
แรงโน มถวงกระทํา จากนั้นลมสุริยะจะทําใหกอนน้ําแข็ง
ระเหิด เกิดเป็นกลุมแกสท่ีมีสวนหัวฝ ุน และสวนหาง
สวางเป็นแนวยาว อันเน่ืองมาจากการสะทอนแสงอาทิตย
โดยดาวหางจะมีทิศทางพุงไปในทิศตรงกันขามกับดวง
อาทิตย 

เมฆออรต์เมฆออรต์เมฆออรต์   
( OORT CLOUND )( OORT CLOUND )( OORT CLOUND )

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PIA17046_- 
_Voyager_1_Goes_Interstellar.jpg, NASA / JPL-Caltech
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ที่มาภาพ : 

  ยานอวกาศ (Spacecraft) หมายถึง ยานพาหนะท่ีนํา
มนุษยหรืออุปกรณอัตโนมัติข้ึนไปสูอวกาศ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจโลกหรือเดินทางไปยังดาวดวงอ่ืน
ยานอวกาศมี 2 ประเภท คือ ยานอวกาศท่ีมีมนุษย
ควบคุม และยานอวกาศท่ีไมมีมนุษยควบคุมเเละยาน
อวกาศท่ีมีมนุษยควบคุม (Manned Spacecraft) มีขนาด
ใหญ เพราะตองมีปริมาตรพอท่ีมนุษยอยูอาศัยได และยัง
ตองบรรทุกปัจจััยตางๆ ท่ีมนุษยตองการ เชน อากาศ
อาหาร และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการยังชีพ เชน
เตียงนอน หองน้ํา 

ยานอวกาศยานอวกาศยานอวกาศ
   ( ( ( SPACECRAFTSPACECRAFTSPACECRAFT ) ) )

http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/small-bodies/meteor- 
shower
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ที่มาภาพ : 

ระบบสุริยะ คือ ระบบดาวท่ีโลกเราเป็นสวนหน่ึง อยูใน
กาแล็กซีทางชางเผือก มีดาวเคราะหและดาวบริวารโคจร
โดยรอบ เอ้ือตอการดํารงชีวิต นักดาราศาสตรตั้งแตอดีต
ถึงปัจจุบันศึกษาดาราศาสตร กลุมดาวตางๆ เพ่ือคนหาคํา
ตอบเก่ียวกับส่ิงแวดลอม และส่ิงมีชีวิตบนดาวดวงอ่ืน มี
ขนาดใหญเม่ือเทียบกับโลกท่ีเราอยู โดยมีดวงอาทิตย
เป็นศูนยกลางวงโคจรของดาวเคราะหดวงใหญอีก 8 ดวง
รวมถึงดาวบริวารตางๆ

ระบบสุรยิะระบบสุรยิะระบบสุรยิะ
( SOLAR SYSTEM )( SOLAR SYSTEM )( SOLAR SYSTEM )

https://ngthai.com/science/21845/solarsystem/
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ที่มาภาพ : 

เ เ ร ง โ น ม ถ ว ง  คื อ  แ ร ง ท่ี ก ร ะ ทํา ร ะ ห ว า ง ม ว ล

แ ร ง ซ่ึ ง ดึ ง ดู ด วั ต ถุ ร อ บ ข า ง เ ข า สู จุ ด ศู น ย ก ล า ง

ข อ ง ตั ว เ อ ง  แ ล ะ ใ น จั ก ร ว า ล แ ห ง น้ี  ทุ ก วั ต ถุ มี

ม ว ล  ส ง ผ ล ใ ห ทุ ก วั ต ถุ มี แ ร ง ดึ ง ดู ด ห รื อ แ ร ง

โ น ม ถ ว ง ข อ ง ตั ว เ อ ง  ไ ม ว า จ ะ เ ป็ น ด ว ง ด า ว

ข น า ด ใ ห ญ ใ น ก า แ ล็ ก ซี ห รื อ ร า ง ก า ย ข อ ง เ ร า

เเรงโนม้ถ่วงเเรงโนม้ถ่วงเเรงโนม้ถ่วง
(((      GRAVITATIONAL FORCE )GRAVITATIONAL FORCE )GRAVITATIONAL FORCE )   

https://ngthai.com/science/24097/gravitationalforce/#:~:text=%E0% 
B9%81%
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ที่มาภาพ : 

 โลก (Earth) เป็นดาวเคราะหดวงเดียวท่ีมีส่ิงมีชีวิตอาศัย
อยู เน่ืองจากมีชัน้บรรยากาศและมีระยะหาง จากดวง
อาทิตยท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิต
ของส่ิงมีชีวิต นักดาราศาสตรอธิบายเก่ียวกับการเกิดโลก
วา โลกเกิดจากการรวมตัวของกลุมกาซ และมีการเคล่ือน
ทีสลับซับซอนมาก ลักษณะรูปทรงของโลกมีรูปทรงแบบ
ทรงรีท่ีขัว้ทัง้สองยุบตัวลง (Oblate Ellipsoid) หรือเรา
เรียกวาทรงรีแหงการหมุน เน่ืองมาจากสภาวะของโลกท่ี
หนืด เม่ือโลกหมุนรอบตัวเองทําใหเกิดแรงเหว่ียง และ
ทําใหเกิดการยุบตัวบริเวณขัว้โลกเหนือ และขัว้โลกใต
และป องตัวออกบริเวณสวนกลางหรือเสนศูนยสูตร 

โลกโลกโลก
( EARTH )( EARTH )( EARTH )

https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7293-universe-7293
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ที่มาภาพ : 

 ลมสุริยะ (solar wind) คือ อนุภาคความเร็วสูงท่ีถูก
ปลอยมาจากดวงอาทิตยทุกทิศทุกทาง ตลอดเวลา หรือ
อาจถูกมองวาเป็นอนุภาคท่ีหลุดออกมาจากชั้นโคโรนา
(corona)ของดวงอาทิตยซ่ึงมีอุณหภูมิสูงสูบริเวIระหวาง
ดาวเคราะห  ลมสุริยะประกอบดวยอิเล็กตรอนและ
โปรตอน อาจมีไอออนหนักรวมอยูบางเล็กน อย ลมน้ี
ทําใหเกิดการสูญหายของมวลมากกวา 1  ลานตันตอ
วินาที แมวาจะดูเป็นปริมาณท่ีมาก แตเม่ือเทียบกับมวล
ของดวงอาทิตยทั้งหมดก็ถือวาน อยมาก

ลมสุรยิะลมสุรยิะลมสุรยิะ
(SOLAR WIND)(SOLAR WIND)(SOLAR WIND)

http://astro.phys.sc.chula.ac.th/IHY/Interplanetary_space/IP_solar_ 
wind.htm
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ที่มาภาพ : 

วันวิสันตวิษุวัต ตรงกับวันท่ี 21 มีนาคม ของทุกปีโดย
ประมาณ จะเป็นวันท่ีกลางวันและกลางคืนมีความยาว
เทากัน หรือท่ีเรียกวา Equinox ( Equal Night ) ในวัน
น้ีดวงอาทิตยจะข้ึนและตกตรงกับทิศพอดี และเป็นวันท่ี
ดวงอาทิตยอยูใกลเสนศูนยสูตรมากท่ีสุด โดยประเทศท่ี
อยูทางซีกโลกเหนือจะเขาสูฤดูใบไมผลิ สวนประเทศฝ่ัง
ซีกโลกใตจะเขาสูฤดูใบไมรวง

วนัวสัินตวิษุวัตวนัวสัินตวิษุวตัวนัวสัินตวิษุวัต
( VERNAL EQUINOX( VERNAL EQUINOX( VERNAL EQUINOX      )))

https://www.cincinnati.com/story/news/2019/03/19/supermoon- 
spring-equinox-2019-spring-726002/
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ที่มาภาพ : 

วันครีษมายัน ตรงกับวันท่ี 21 มิถุนายน ของทุกปีโดย
ประมาณ เป็นวันท่ีดวงอาทิตยข้ึนเฉียงไปทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด โดยจะเป็นชวงเขาสูฤดูรอน
ของประเทศทางดานซีกโลกเหนือ และเป็นวันท่ีชวงเวลา
กลางวันยาวกวากลางคืนของประเทศทางฝ่ังซีกโลก
เหนือ สวนประเทศทางซีกโลกใต เชน ออสเตรเลีย และ
จะเป็นฤดูหนาว และมีชวงเวลากลางวันสั้นกวากลางคืน

วนัครษีมายนัวนัครษีมายนัวนัครษีมายนั   
( SUMMER SOLSTICE( SUMMER SOLSTICE( SUMMER SOLSTICE      )))

https://www.cincinnati.com/story/news/2019/03/19/supermoon- 
spring-equinox-2019-spring-726002/
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ที่มาภาพ : 

ศารทวิษุวัต ตรงกับวันท่ี 23 กันยายน ของทุกปีโดย
ประมาณ โดยดวงอาทิตยจะกลับมาข้ึนและตกตรงกับทิศ
พอดีอีกครั้งหน่ึง กลางวันและกลางคืนยาวเทากัน แตใน
คราวน้ีประเทศทางซีกโลกเหนือกําลังจะยางเขาสูฤดู
ใบไมรวงเน่ืองจากโลกไดรับพลังงานจากดวงอาทิตยลด
ลงเม่ือเทียบกับฤดูรอน ตนไมจึงผลัดใบทิ้ง ในขณะท่ี
ประเทศทางซีกโลกใตก็กําลังจะเขาสูฤดูใบไมผลิ

วนัศารทวิษุวัตวนัศารทวิษุวัตวนัศารทวิษุวัต
( AUTUMNAL EQUINOX )( AUTUMNAL EQUINOX )( AUTUMNAL EQUINOX )

https://www.cincinnati.com/story/news/2019/03/19/supermoon- 
spring-equinox-2019-spring-726002/

44



ที่มาภาพ : 

วันเหมายัน  ตรงกับวันท่ี 21 ธันวาคมโดยประมาณ โลก
หันซีกโลกใตเขาหาดวงอาทิตย ทิศทางดวงอาทิตยข้ึนจะ
เฉียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตมากท่ีสุด ทําใหประเทศ
ทางซีกโลกใตมีกลางวันยาวกวากลางคืน ซีกโลกใตจะ
ยางเขาสูฤดูรอน โดยทางซีกโลกเหนือจะยางเขาสูฤดู
หนาว ประเทศทางซีกโลกเหนือมีกลางวันสั้นกวากลาง
คืน

วนัเหมายนัวนัเหมายนัวนัเหมายนั
( WINTER SOLSTICE )( WINTER SOLSTICE )( WINTER SOLSTICE )

https://www.cincinnati.com/story/news/2019/03/19/supermoon- 
spring-equinox-2019-spring-726002/
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ที่มาภาพ : 

สุริยวิถึ (Ecliptic) หมายถึง เสนทางการเคล่ือนท่ีของ
ดวงอาทิตยบนทองฟ า เกิดจากการท่ีโลกโคจรรอบดวง
อาทิตยเป็นรูปวงรี โดยท่ีแกนของโลกเอียง 23.5°
จากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจร ในฤดูรอนโลกหัน
ขั้วเหนือเขาหาดวงอาทิตยทําใหซีกโลกเหนือกลาย
เป็นฤดูรอน และซีกโลกใตกลายเป็นฤดูหนาว หก
เดือนตอมาโลกโคจรไปอยู อีกดานหน่ึงของวงโคจร
โลกหันขั้วใตเขาหาดวงอาทิตย (แกนของโลกเอียง
23.5° คงท่ีตลอดปี)  ทําใหซีกโลกใตกลายเป็นฤดูรอน
และซีกโลกเหนือกลายเป็นฤดูหนาว

สุรยิวถิีสุรยิวถิีสุรยิวถิี
( ECLIPTIC )( ECLIPTIC )( ECLIPTIC )   

http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic
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ที่มาภาพ : 

เกิดข้ึนเม่ือเงามืดของดวงจันทรบดบังแสงสวางของดวง
อาทิตยท่ีกําลังสงมายังโลกอยางสมบูรณ กลาวคือดวง
จันทรบดบังดวงอาทิตยไดทั้งดวง ในขณะเกิด
ปรากฏการณสุริยุปราคาแบบเต็มดวงน้ี ผูคนท่ีอยูบน
โลกสามารถสังเกตเห็นโคโรนาของดวงอาทิตยได
ชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงหากเป็นชวงปกติท่ีไมเกิด
ปรากฏการณน้ีเราจะมองเห็นดวงอาทิตยสวางจาไป
ทั้งหมดจนไมสามารถแยกสวนท่ีเป็นโคโรนาของดวง
อาทิตยไดดวยตาเปลา

สุริยปุราคาแบบเตม็ดวงสุริยปุราคาแบบเตม็ดวงสุริยปุราคาแบบเตม็ดวง
(TOTAL SOLAR ECLIPSE )(TOTAL SOLAR ECLIPSE )(TOTAL SOLAR ECLIPSE )

https://www.timeanddate.com/eclipse/total-solar-eclipse.html
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ที่มาภาพ : 

กิดข้ึนเม่ือดวงอาทิตยและดวงจันทรอยูบนระนาบเสน
ตรงเดียวกันอยางแทจริง แตขนาดปรากฏของดวง
จันทรเล็กกวาดวงอาทิตย ทําใหไมสามารถบังแสงของ
ดวงอาทิตยไดสนิท ทําใหผูคนสามารถมองเห็นแสงของ
ดวงอาทิตยสวางจาเป็นเสนโดยรอบดวงจันทรซ่ึงเรา
มองเห็นเป็นแผนกลม มองเห็นคลายวงแหวน จึงเรียก
ปรากฏการณน้ีวา สุริยุปราคาแบบวงแหวน 

สุริยปุราคาแบบวงแหวนสุริยปุราคาแบบวงแหวนสุริยปุราคาแบบวงแหวน   
(ANNULAR SOLAR ECLIPSE(ANNULAR SOLAR ECLIPSE(ANNULAR SOLAR ECLIPSE      )))

www.flickr.com/, Takeshi Kuboki
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ที่มาภาพ : 

สสารมืด เช่ือกันวา 90% ของวัตถุทั้งหมดในกาแล็กซ่ี
หน่ึงๆนั้นประกอบไปดวยสสารมืด ท่ีเช่ือเชนน้ีเพราะเรา
ไมสามารถมองเห็นวัตถุเหลาน้ีได ดวยอุปกรณทางดารา
ศาสรตร เพราะสสารมือไมมีการเเผหรือการสะทอ
นคล่ืืนเเมเหล็กไฟฟ าท่ีมากพอ ทั้งน้ีเรายังไมรูเเนชัดวา
วัตถุเหลาน้ีมีสวนประกอบอะไรบาง เเตเราสามารถ
อนุมานไดวามันมีอยูจริงจากการเปล่ียนเเปลงเเรงดึงโุด
ของหมูดาวเเละกาแล็กซ่ี ทฤษฎีสสารมืดสามารถอธิบาย
ลักษณะหลายประการของกาแล็กซ่ีได เชน ความเร็วใน
การหมุน การเคล่ือนท่ี การเปล่ียนอุณหภูมิของกาซในกา
แล็กซ่ี

สสารมืดสสารมืดสสารมืด
(DARK MATTER)(DARK MATTER)(DARK MATTER)

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8% 
B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%94

49



ที่มาภาพ : 

 วัตถุจําพวกดาวเคราะหน อยท่ีมีขนาดเล็กกวา 1 กิโลเมตร
เรียกวา "สะเก็ดดาว" (Meteoroids) เม่ือสะเก็ดดาวตกลงสูโลก
และเสียดสีกับบรรยากาศจนเกิดความรอนและลุกติดไฟ มอง
เห็นเป็นทางยาวในเวลากลางคืนเรียกวา "ดาวตก" หรือ "ผีพุง
ใต" (Meteor หรือ Shooting star) ดาวตกท่ีมองเห็นสวนมากมี
ขนาดประมาณเม็ดทราย แตเคล่ือนท่ีดวยความเร็วสูงประมาณ
40 - 70 กิโลเมตร/วินาที จึงเสียดสีกับอากาศจนรอนมากจนเผา
ไหมหมดกอนท่ีจะตกถึงพ้ืนผิวโลก อยางไรก็ตามถาสะเก็ดดาว
ขนาดใหญตกลงมาก็จะเผาไหมไมหมด เหลือชิ้นสวนตกคางบน
พ้ืนผิวโลกซ่ึงเรียกวา "อุกกาบาต" (Meteorite) และหลุมท่ีเกิด
จากการพุงชนเรียกวา "หลุมอุกกาบาต" (Meteor crator)

อกุกาบาตอกุกาบาตอกุกาบาต
( METEORITE )( METEORITE )( METEORITE )

https://www.google.com/urlurce=images&cd=vfe&ved=0CBEQjhxqF 
woTCMivjo_F6_sCFQAAAAAdAAAAABAD
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